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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 16-6-2020 
TIJDSTIP  : 9.30 uur 
 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
W.N.A. Joosten Wethouder 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
D.B. van Woudenberg Wethouder 
B. Vegt Loco-gemeentesecretaris 
     
Ambtelijke ondersteuning: 
 

 

C. Visser Communicatieadviseur 
 

BESLUITEN 
 

1  Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijst 9 juni 2020 
De openbare besluitenlijst dd 9 juni 2020 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 25 
Voor kennisgeving aangenomen. 

 

                              

 3.2 Collegememo : Voortgang evenemententerrein 
Houtkamp 
Het college heeft kennisgenomen van 
de voortgang evenemententerrein 
Houtkamp 

 

 
 

 3.3 Collegememo : Ambtelijke annotaties AB-
vergadering Holland Rijnland 24-06-
2020 
Het college heeft kennisgenomen van 
de Ambtelijke annotaties AB-
vergadering Holland Rijnland 24-06-
2020. 
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4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 

Notitie voor de raad over besluitvormingsproces regionale samenwerking is opgesteld. 

CoVid-19: Update regionale Noodverordening wordt besproken. Het wordt steeds 
lastiger om een eenduidige lijn te trekken. Wat is het onderscheid tussen een vliegtuig 
en een bus, waarom mag de één helemaal vol en de ander niet? Gebeurtenissen zoals 
in Amsterdam helpen daarbij ook niet. Het wordt daardoor voor handhavers steeds 
lastiger om mensen aan te spreken. 
 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Toekennen gemeentelijke 
monumentensubsidie Ruigekade 3 

 

  Collegebesluit : 1. Een subsidie van € 4000,-- 

toekennen,  in de restauratiekosten van 

€ 13000,--, als zijnde 

monumentensubsidie in de 

onderhoudskosten van Ruigekade 3. 

2. De aangewezen toezichthouder te 
mandateren om de onder beslispunt 1 
genoemde subsidie ter beschikking te 
stellen na controle op uitvoer. 

 

   

 5.2 Collegevoorstel : Het verzamelen, laden, afvoeren en 

storten van slootvuil 

 

  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het gunnen van 

de opdracht voor het verzamelen, 

laden, afvoeren en storten van slootvuil 

aan de partij waarvan de inschrijving 

met de laagste prijs is ontvangen, Jos 

Scholman Groen. 

 

 

 5.3 Collegevoorstel : Convenant Bluswatervoorziening  

  Collegebesluit : 1. Instemmen met het 'Convenant 
Bluswatervoorziening VRHM'  

 

 

 5.4 Collegevoorstel : Concept Beleidsplan Participatiewet 
2020 - na inspraak 

 

  Collegebesluit : 1. Het concept Beleidsplan 

Participatiewet Leiderdorp 2020, na 

inspraak, vast te stellen voor 

besluitvorming in de raad van 13 juli 

2020; 

2. De Adviesraad Sociaal Domein door 

middel van bijgevoegde concept 
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collegebrief te informeren over uw 

reactie op zijn aandachtspunten en 

adviezen. 

      

 5.5 Collegevoorstel : Lokaal maatwerk 21 woningen 

Amaliaplein 

 

  Collegebesluit : In te stemmen met het toepassen van 

lokaal maatwerk door Rijnhart Wonen 

voor de toewijzing van 21 sociale 

huurwoningen met voorrang voor:  

1. huurders van Rijnhart Wonen die een 
sociale huurwoning achterlaten 

 

      

 5.6 Collegevoorstel : Warmtetransitie Oranjewijk en 

Doeskwartier-West 

 

  Collegebesluit : Kennis te nemen van: 
 
1. het adviesrapport van DWA 
“Variantenstudie Oranjewijk en 
Doeskwartier West” d.d. 11 november 
2019. 
 
2. het advies van de werkgroep 
Oranjewijk en Doeskwartier-West d.d. 
13 december 2019  inzake de 
alternatieve warmtevoorziening van de 
wijk.  
 
In lijn met het adviesrapport van DWA 
en het advies van de werkgroep, 
akkoord te gaan met:  
 
3. het uitwerken van een warmtenet als 
technisch alternatief voor aardgas in de 
wijk Oranjewijk Doeskwartier-West op 
basis van restwarmte of aquathermie. 
 
4. het aardgasvrij maken van een gebied 
met 442 objecten binnen het 
projectgebied Oranjewijk-Doeskwartier-
West.   
 
5. het uitstellen van de 
engineeringswerkzaamheden in de 
Oranjewijk en Doeskwartier-West tot 
uiterlijk 1 oktober 2020.  
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6. De gemeenteraad middels bijgaande 

raadsmededeling te informeren over 

bovengenoemde besluiten. 

      

 5.7 Collegevoorstel : 1e Bestuursrapportage 2020  

  Collegebesluit : 1. Instemmen met de 1e 

bestuursrapportage 2020 

2. De 1e bestuursrapportage 2020 aan 

te bieden aan de raad  

3. De raad voor te stellen om: 

a. gelet op de 1e Bestuursrapportage 

2020 de begrotingswijziging voor het 

jaar 2020 vast te stellen;  

b. kredieten beschikbaar te stellen voor 

een bedrag van € 995.109; 

c. kredieten af te voeren voor een 

bedrag van €712.484: 

 

 

8  Sluiting 
 

   
De secretaris,      De voorzitter, 
 
H. Romeijn       L.M. Driessen- Jansen   

    


